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Tisková zpráva  
 
Rehabilitace i venkovní koupaliště otevřeno 
 
Poskytování léčebné rehabilitace zahájila společnost SAREZA v areálu Krytý bazén Ostrava-Poruba od 
1. června 2017 po 8 týdenní přestavbě původního prostoru restaurace. Zásadní proměnu venkovního 
koupaliště stejného areálu SAREZA představila veřejnosti ve středu 14. června 2017. 
 
Rehabilitace 
Od roku 1985 byla původně v prostorách provozována restaurace, která zajišťovala občerstvení nejen 
zákazníků bazénu, ale také zaměstnanců z okolních firem. Vzhledem k tomu, že krytý bazén nikdy 
nebyl a nebude klasický Aquapark, potřeba takto velké restaurace postupně klesala. V dnešní době 
jsou schopny potřeby občerstvení návštěvníků uspokojit bufet a nápojové automaty ve vstupní hale. 
Z těchto důvodů se společnost rozhodla prostory využít k jiným účelům.  
Provoz rehabilitace společně s ostatními sportovními a relaxačními provozy krytého bazénu se 
navzájem dobře podporují i doplňují. Záměrem společnosti SAREZA je poskytovat pacientům 
ambulantní léčebně rehabilitační péči, která zahrnuje léčbu fyzioterapií (léčebná individuální a 
skupinová tělesná výchova, tj. samotné cvičení s pacientem) a fyzikální terapii (elektroléčba, 
magnetoterapie, tepelná terapie) s atraktivním bonusem ve formě plavání pacientů po celou dobu 
poskytování procedur zdarma. 
Finanční náklady na rekonstrukci prostoru, nákup zdravotnického vybavení a vybavení interiéru ve 
výši 5,1 mil. Kč byly v plné výši hrazeny společností SAREZA. Realizace stavby probíhala 8 týdnů 
(březen a duben 2017). 
 
Venkovní koupaliště 
Jde o zásadní proměnu venkovního areálu v části původního venkovního 25 metrového bazénu, 
venkovních teras a prostor dětského brouzdaliště. Venkovní 25 metrový bazén byl rozdělen na 
celoročně využívaný výplavový bazén s vyšší teplotou vody cca 30 – 35°C (zimní provoz) a letní 
relaxační bazén s vodními atrakcemi a plaveckou částí. Oba bazény jsou v provedení z nerezové oceli 
a doplněny vodními a dětskými atrakcemi (vzduchová lůžka, masážní lavice, vodní masážní trysky, 
chrliče a vodní děla, protiproud v plavecké části, houpací bazének).  
Parametry bazénů: plocha bazénů celkem 295 m2; objem bazénové vody 381 m3; výkon cirkulace 
bazénových vod 184 m3/hod. 
Došlo také k doplnění relaxačních ploch (nová východní terasa) a renovaci teras, schodišť, vstupů, 
brodítek, sprch a dalších prvků kolem bazénů. Prostor dětského brouzdaliště byl doplněn o dětský 
bazén s interaktivními vodními atrakcemi. K jednotlivým bazénům a atrakcím byly dodány 
technologie (celkem 3 technologické celky pro jednotlivé bazény), včetně technologie ozonizace a UV 
lamp. Venkovní areál zdobí také nové chodníky, sadové úpravy a mobiliář (lehátka, lavičky, koše, 
atp.). 
Finanční náklady na realizaci II. etapy modernizace venkovního areálu krytého bazénu ve výši 30,7 
mil. Kč byly v plné výši hrazeny z dotace statutárního města Ostrava. Realizace stavby probíhala 40 
týdnů (12. 9. 2016 – 12. 6. 2017). 
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